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 «شهر اسالمی»در تحقق و توسعه الگوی  شهر «اسالمی»جایگاه شورای 

 3، ایمان مقید2، منیره حداد حسن آبادی1رمضانعلی شورابی

(Mon_hadad@yahoo.com) 

 

 

 

 

 چکیده:

ر عرصه دشهر از جمله بارزترین و ملموس ترین جلوهای فرهنگ بشری است که با ارائه فضاهای عینی و قابل ادراک، زمینه ساز حضور شهروندان 

زندگی اجتماعی است. درک و شناخت سازمان فضایی شهر، سنگ زیر بنای وضعیت موجود است و تخمین دگرگونی های شهر فردا را ممکن می 

برای شهروند متمدن تشکیل جامعه هدفی است که محیط زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو شهر در جامعه متمدن ظرفی است  سازد.

 اید نسبتی با مظروف خود، که روح اجتماع انسانی است داشته باشد. که ب

ی خود های پیش رودستیابی به الگوی مناسب مدیریت شهری یکی از چالشهای جوامع بشری امروز است و هر جامعه ای بنا به اولویت ها و ضرورت

وزی در شهرها همچون ناامنی، ترافیک، آلودگی، ازدحام و تراکم رسانی الگوهای توسعه است. با توجه به ظهور مشکالت امردر تالش برای روز

وهای نشات های غربی ضرورت توجه به الگجمعیت، از خود بیگانگی و عدم تعلق و نیز از بین رفتن هویت شهرها در اثر کارکردگرایی و الگوبرداری

ناد به آیات . این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استمی شودگرفته از فرهنگ سنتی، عرفی و مذهبی توسط مدیران شهری بیش از پیش احساس 

رای بشهر در تحقق و توسعه الگوی شهر اسالمی « اسالمی»و احادیث و اصول علمی در پی آنست که با شناسایی و شناساندن نقش و جایگاه شورای 

 . ی قدم برداردتوانمندسازی هویت شهرهای امروز

 شهر، شهر اسالمی، شهرسازی اسالمی : شورای اسالمیواژگان کلیدی

                                                           
 . شهردار تربت حیدریه، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شاخص پژوه. 1

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران.. مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترا  2

 . فوق لیسانس مهندسی سازه. 3

ی ما به مفاهیم اسالمی و معارف تکیههای کار، همه از اسالمی مایه خواهد گرفت؛ یعنی ها و  شیوهبخاطر اینکه غایات، اهداف، ارزش» مقام معظم رهبری می فرمایند

ی اسالمی هستیم، یک حکومت اسالمی هستیم و افتخار ما به این است که میتوانیم از منبع اسالمی استفاده کنیم. خوشبختانه منابع اسالمی اسالمی است. ما یک جامعه

که در فلسفه ی ما و در کالم ما و در فقه ما و در حقوق ما وجو د دارد. بنابراین  هم در اختیار ما وجود دارد؛ قران هست، سنت هست و مفاهیم بسیار غنی و ممتازی

 (.9831هم به این مناسبت است. )خامنه ای، « اسالمی»
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 مقدمه:

بوده است. امروزه اهمیت شوراها در اداره امور به حدی است که در ری))شوراهای اسالمی شهر(( از ثمرات بزرگ انقالب اسالمی ایران، شکل گی

 انتقال داده می شود . شهرشرایط کنونی ، مهمترین ویژگی ))عدم تمرکز دولت ها(( محسوب می شود و از طریق آن، قدرت سیاسی و اداری به 

مسیر تعالی و پیشرفت قرار میگیرد که حکومت مرکزی با اتخاذ معتقد است زمانی رابطه دولت و شهروندان در یک نظام سیاسی در  "اوزایاک"

سی و اداری را به سطوح استانی، شهری و روستایی انتقال دهد و به موازات واگذاری قدرت به های عدم تمرکز عمودی((، قدرت سیا ))سیاست

 (osziak ،132::::2ر دولتی سازمان یافته استفاده کند.) ، بتواند از مشارکت بخش خصوص و تشکلهای غیسیاستهای تمرکز زدایی افقیدیگران ، با 

توجه و نگرش دولت نسبت به ایجاد و تقویت نهادها در تشکلهای مردمی  ،ه جوامع را از هم متمایز می سازددر شرایط کنونی مهمترین خصوصیاتی ک

طوریکه امروزه این مسئله تقریباً در بین تمامی دولتهای ( به  Laughline and Andringa،:0:0::2( است)NGO) سازمانهای غیر دولتی در قالب

( . در ادبیات علوم سیاسی و اجتماعی، صاحبنظران، تحقق Sayan ،:3:0::2جهان پذیرفته شده است و در سرلوحه برنامه های اصالحی قرار دارد )

نهادها و سازمانهای محلی و بکارگیری راهبردها و سیاستهایی  دانند و حضورمی توسعه پایدار و یکپارچه را مستلزم مشارکت عمومی و گسترده مردم

.بنابراین شوراها از جمله سازمانهایی است که برای تحقق مشارکت (Davies،2:3:2::2که مشارکت را فراهم و تقویت نماید را ضروری می دانند)

فعالیت می کنند و از این طریق زمینه حضور و مشارکت مردم در  ایتگذاریها در سطوح محلی و منطقهمردم در برنامه ریزی ، نظارت و اجرای سیاس

ردم و م امور مربوط به خودشان را فراهم می نمایند . به همین دلیل به شوراها به عنوان سازمان محلی اطالق می شود که یک نوع حضور نهادینه شده

 (.Mary، 3:22::2منشأ شکل گیری شوراها می باشد )

  کومت ملیح مردم محلی در تعیین سرنوشت خود فقط یک هدف سیاسی نیست که در آن دستیابی مردم به قدرت در قالب تمرکززدایی و مشارکت

ای برای ممانعت از رشد متراکم و ناهنجار و در عین حال کمک به توسعه متوازن و عدالت سیاسی ، اقتصادی وسیلهباشد، بلکه در واقع و بیش از آن 

ه بر ارضای رأی دهندگان و حفظ نظام سیاسی موجود ، رفاه مطلوب و هماهنگ کل جامعه را تامین می نماید و اجتماعی است که عالو

(2::::300،Nurhadi.)  

عی، اهدف و مقصود نهایی از استقرار شوراها در هر کشوری در هر شکل و ساختار به این دلیل است که زمینه مشارکت مردم در امورات سیاسی، اجتم

فرهنگی جامعه فراهم شود .به عبارت دیگر از تمرکز قدرت در دست عده ای معدود از افراد جامعه جلوگیری و قدرت در بین افراد جامعه اقتصادی و 

رد عه و پیشبستوزیع شود .به طوریکه با استقرار شوراها و تمرکز زدایی از ظرفیتها ، استعدادهای اجتماعی به طرز مطلوب استفاده و گامهای موثر در تو

 (.2: ،1331)پورخردمند،و تسریع برنامه های عمرانی و فرهنگی و اقتصادی و فرهنگی جامعه برداشته می شود

 شورا از جمله مفاهیمی است که در متون مختلف ، تعاریف بسیار متعددی از آن به عمل آمده است ، علی الخصوص در متون های مذهبی و فرهنگی

عریف آن پرداخته اند. اما وجه غالب این تعاریف هم ناظر بر معنای لغوی و اصالحی آنهاست که عمدتاً هر یک به نوعی و از دیدگاهی به ت

از مهمترین اصول اجتماعی است.همچنین در « اصل مشاوره و شورا در اسالم»دارد و اهمیت بار ایدئولوژیکی آنقدر مهم است که « ایدئولوژیکی»بار

مطرح شده است .بطوریکه شورا و مشورت در قرآن کریم و روایات معصومین)ع( ، علیرغم اینکه جایگاه  قرآن و روایات به دقت و اهمیت خاصی
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آنرا  و بس عظیم و واال دارد، به عنوان یک ارزش برای جامعه اسالمی مورد تایید قرار گرفته است و در مقابل خودرایی و استبدادها را نفی نموده

 (.1332)شیخ:مذموم و ناپسند شمرده است 

ن یشوراهای شهر به دلیل گستردگی حوزه شهری در ایران، ارتباط با جمعیت زیادی از شهروندان ، دغدغه ها و نیاز فزون تر زندگی شهری و همچن

قالب  روزن بیشتر مسائل و معضالت زیستی در محیط های شهری ، از اهمیت زیادی برخوردار است .مدل انتخابی برای اداره امور شهری در ایران )د

مدیر شهر نزدیک است که این مدل پس از تصویب قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهر و قصبات -دولت محلی و اصل تمرکززدایی(به مدل شورا

، برک پور و 151-1330::13همواره مدل کلی مورد استفاده در مدیریت امور شهری ایران بوده است)آخوندی و دیگران، 1323از سال 

(.در این مدل از دوت محلی در شهرهای ایران شوراها نقش تصمیم گیر،نظارتی و کنترلی و شهردار نقش اجرایی را بر عهده 102-152:1333اسدی،

 دارند .

شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت شهری در اداره شهرها در سطح محلی نقش مهمی را به عهده  گرفته است که تبیین برنامه و  «اسالمی»شوراهای 

ی مدیریت شهرها بر اساس آموزه های اسالمی مهم ترین وظیفه نظام مدیریت شهری و از جمله شوراهای اسالمی است. فرهنگ سازی )در میان مبان

شوراهای اسالمی را طلب می  مدیران وجامعه( و تدوین مبانی نظری مدیریت شهری و شهرسازی اسالمی نیز موضوعاتی می باشند که توجه جدی

 باشد.اصلی ترین وظیفه شورای اسالمی شهر عبارتست از : معرفی نسخه های اسالمی همه موضوع مرتبط با شهر میکنند. لذا  

 شهر: «اسالمی»شورای 

انه دشوراهای اسالمی عبارتند از نوعی سازماندهی نیروها یا گروههای سازمان یافته مردمی که از طریق عضویت و پذیرش دواطلبانه ارادی و متعه

و آحاد جامعه جهت پذیرش نقش و مسئولیت و مشارکت فعال در اداره امور محله، شهر و شکل دادن به حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد 

 جامعه خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تشکیل می گردد و با پشتوانه قانون مشروعیت می یابد.

سال  2هر از طریق همکاری و شرکت مردم همان شهر و با رای مستقیم و مخفی مردم برای مدت این نهاد که از مشارکت داوطلبانه آحاد توده مردم ش

 . «بایست تصمیمات و اقدامات آنها با موازین دینی و شرعی اسالمی باشد و تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسالمی باشدمی» انتخاب می شوند 

این جزء برنامه های اسالم است، ،  شوراها جزء برنامه های اسالم است" ر مورد شوراها و اداره امور شهرد امام خمینی رضوان اهلل علیهحضرت  دیدگاه

ت، باید و بنای ما هم بر همین هست. نه تنها شما، هر جا، در هر استانی، در هر جایی که هست، همان طوری که از اول قانون هم همین معنا بوده اس

ریزی آن هستند که شما برای خودتان، مسائل خودتان باشد. باید بشود، و می شود و در صدد هستند. االن مشغول طرح هاشوراهای والیتی باشد. این

ور، همه طانتخابات مال خودتان باشد؛ خودتان انجام بدهید. کارهایتان محول به خودتان باشد. نه تنها شما؛ خراسان هم همین طور، اصفهان هم همین 

شوراها باید همه جا باشد و هر جایی خودش اداره کند خودش را. این، هم برای ملت خوب است، هم برای دولت خوب است. جا همین طور. این 

د، ای که هستند برای خودشان دلسوزتر هستنتواند همه جا را خودش تحت نظر بگیرد، وقتی محول کرد کار را به خود مردم، مردم در منطقهدولت نمی

 (151، ص 0صحیفه امام، ج ) ".هایی است که در دست اجراستها یک برنامهه احتیاجات خودشان. اینبهتر اطالع دارند ب
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توجه کرده و خدمات شهرى را  "شهر اسالمى"شوراهاى شهر در فعالیتهاى خود باید به مختصات "سخن رهبری در مورد شوراهای اسالمی شهرها 

 ى اسالمى به طور کامل توجه کنند. در شهربه معمارى و شهرسازى متناسب با حیات طیبهگیرند و بخصوص  در جهت تأمین این مقصود به کار

ى، یاسالمى، عدالت در تقسیم خدمات شهرى، تأمین آرامش روحى و امنیت معنوى، ظهور و اعتالى مظاهر اسالمى و انقالبى، عمران و آبادى و زیبا

 (3/2/1303.)مقام معظم رهبری "ه قرار گیردحفظ طبیعت و فضای طبیعی , همه با هم باید مورد توج

 جدول ذیل به اهمیت شوراهای اسالمی شهر در بیانات رهبر معظم انقالب اشاره دارد:

 اهمیت شوراهای اسالمی شهر و روستا در بیانات رهبر انقالب

 3/03:/2: دهند مومنین کارهایشان را با مشورت انجام می

 2/30:/3: کامل قانون اساسیانتخاب شوراها؛ گامی بسوی تحقق 

 30/:13/1 های انقالب در کشور با تشکیل شوراهاتحکیم پایه

 ::/2:/:1 شوراهای اسالمی در مقابل نظام های استبدادی

 3/03:/2: حل مشکالت مردم توسط شوراها

 2/32:/3: افزایش اعتماد عمومی 

 3/35:/10 انتخاب برای حل مسائل جاری زندگی

 5/32:/10 شهر تهران بر دیگر شوراها تاثیر شورای

 

 نقش شورا در نظام مدیریت شهری:

ر ایران د .شرعی است گیری شوراها در ایران به عنوان یکی از دستاوردهای مهم و بنیادین جمهوری اسالمی، دارای مبانی عمیق و قوی فقهی وشکل

ن اشورا به عنوان یکی از نهادهای نظارتی بر عملکرد بخش عمومی، فلسفه وجودی پیدا می کند. درسطح کل کشور نیز، مجلس شورای اسالمی به عنو

نجمن شهر اعالی ترین نهاد نظارتی و قانون گذاری برعملکرد دولت دخالت مستقیم دارد و به نیابت ازطرف مردم عمل می کند و در سطح شهر نیز 

شهر نام برده شده است، در یک جامعه  «اسالمی»وظیفه نظارت بر عملکرد مدیریت شهری را دارند که در قانون از این انجمن ها به عنوان شورای 

ه مدنی، حقوق شهروندی از مهمترین و اساسی ترین مباحث مطرح می باشد و شورای اسالمی شهر نیز وظیفه دفاع از این حقوق را بر عهد

در ایران شهردار توسط شورای اسالمی شهر برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود و شورای اسالمی شهر   (.12:1333دارد)اصفهانی، نصوحی، 

از طریق سوال و استیضاح و عزل شهردار و تصویب بودجه و توزیع آن، حربه مهمی برای نظارت و راهبرد شهردار و شهرداری در اختیار 

 (.31،1332ار،دارد)کامی

 جایگاه شوراها در قانون اساسی ایران

انجام شود. یکی  از مهمترین ظرفیت های تحقق این امر « آراء عمومی»باید به اتکای « اداره امور کشور»براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 شوراهای محلی است. اصول مربوط به شوراها در این قانون عبارتند از :

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ایگاه شورا در قانون اساسی ایران )منبع: استخراج شده از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(: ج1جدول 

 جایگاه شوراها اصل ردیف

 0اصل  1

مجلس شورای اسالمی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، « وشاورهم فی االمر»و « وامرهم شوری بینهم»طبق دستورقران کریم 

از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می روستا و نظایر اینها 

 کند.

2 
اصل 

1:: 

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،اموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با 

اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان  توجه به مقتضیات محلی،

صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و 

سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام  اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای یادشده و

 جمهوری اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

3 
اصل 

1:1 

الی عبه منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ  آن، شورای 

 استان ها  مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود نحوه تشکیل ووظایف این شورا را قانون معین میکند.

2 
اصل 

1:2 

شورای عالی استان ها حق در حدود وظایف خود طرح هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کند. 

 در مجلس بررسی شود. این طرح ها باید 

5 
اصل 

1:3 

استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات 

 آنها هستند )تصمیمات  شوراها نیابد مخالف موازین اسالمی و قوانین کشور باشد(.

2 
اصل 

1:2 

صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص، انحراف و ترتیب انحالل شوراها و طرز تشکیل انحالل شوراها جز در 

مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحالل، حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است، 

 خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.

 در قوانین مندرج در قانون شوراها جایگاه شوراها 

 : جایگاه شوراها در قوانین مندرج در قانون شوراها )منبع: استخراج شده از قانون شوراها(2جدول

 مفاد قانونی موضوع

مقامات کشوری و لزوم 

 رعایت تصمیمات شوراها

مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند قانون شوراها، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر  5:بر اساس ماده 

در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعالم و در مراجع ذیصالح 

 رسیدگی می شود.

شوراها و ارسال مصوبات برای 

 مقامات اجرایی

مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انخابیه وشورای  قانون کلیه شوراها را مکلف کرده است که حداکثر ظرف

 مافوق، مسئوولین اجرائی و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسالمی و وزارت کشور ارسال نمایند.

شکایات از شوراها و انحالل 

 آنها

هیات  »ات شوراها از وظایف قانونی، هیاتهایی به نام قانون شوراها برای رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف :0بر اساس ماده 

 تشکیل می شود.« .... حل اختالف و رسیدگی به شکایات
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دبیرخانه هیاتهای حل اختالف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود 

 مرکزی خواهد بود.و هستند و معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیات 

همچنین وزارت کشور می تواند بر اساس مسئوولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها، موارد تخلف از قانون را به هیات حل 

 اختالف ارجاع دهد.

شوراها و ضرورت اطالع 

 رسانی به شهروندان

وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت قانون یاد شده، شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمانهای  02بر اساس ماده 

امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطالع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد،بودجه، هزینه 

 و درآمد خود فراهم نمایند.

 شوراها و وضع عوارض

به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی.....طبق بیان داشته است که شورای اسالمی شهر می تواند نسبت  00ماده 

آیین نامه مصوب هیئت وزیران اقدام کند؛ ولی در تبصره قید شده که عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت 

دم استقالل ن دهنده عکشور.....، نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام کند. مشروط کردن این اجازه به تصویب یک مقام دولتی، نشا

 کامل شورا در تامین منابع مالی و سیاستگذاری اقتصادی برای شهر است.

شوراها و ارسال مصوبات برای 

 مقامات اجرایی

روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و  :1قانون، تمامی شوراها را مکلف کرده است که حداکثر ظرف مدت 

ایی ذی ربط و عالی ترین مقام اجرایی و درباره شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسالمی و شورای مافقو، مسئوالن اجر

 وزارت کشور ارسال نمایند. 

 ورای شهر و شهردارش

قانون شوراها مقرر کرده است، چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات  03در ماده 

ایرادی داشته باشند، ابتدا ......شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به  شهرداری اعتراض یا

 پرسش است.

اصالحی قانون شوراها چنانچه هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام  32بر اساس ماده 

اقدامی کند که موجب توقف یا اخالل در انجام وظایف شوراها گردد یا  وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا

 عملی خالف شئون اعضای شورا انجام دهد، به .... محکوم می گردد.

 ابا وجود صراحت قانون اساسی مبنی بر رکن بودن شوراها )اصل هفتم قانون اساسی( اما نکته جالب این جاست که حکومت مرکزی می تواند شوراه

افراد  امنحل نماید. این در حالی است که بطور منطقی نمی توان رکن را تعطیل کرد بلکه تنها میتوان افراد متخلف را برکنار کرد و به بجای آن هرا 

 (.11، 13:1دیگری که مردم محلی انتخاب کرده اند را به شوراها راه داد )ایمانی جاجرمی، 

اختار این محدودیت اختیارات ناشی از سبخشی از در راستای وظایف حرکت کنند و بخوبی در نبوده شوراها در حال حاضر بدلیل مشکالت زیادی قا

از سوی دیگر پدیده فقدان نهادینگی در شوراها و راهبردهای مربوط به آن نیز بدلیل  تمرکز گرای کالنی است که شوراها در آن قرار گرفته اند. 

از دیگر عوامل محدودیت و عدم دستیابی به جایگاه مناسب شوراها « فقدان سنت های دموکراتیک» و « مبهمقوانین » و « ساختار متمرکز نظام اداری»

 باشد.می

اجرایی(  یقوانین مربوط به شوراها برخالف جایگاه رفیع این نهادها در قانون اساسی، آن ها را به عنوان نهادهای ناظر )نظارت بر عملکرد دستگاهها

د، تعیین تندر نظر گرفته است. دستگاه هایی که سیاست ها و برنامه های آن ها از مرکز بدون اطالع و هماهنگی با شوراها که سازمان های محلی هس
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ت می شود.و تنها سازمانی که شوراها قدرت دخالت محدودی در نحوه اداره و نظارت بر عملکرد آن دارند، شهرداری ها هستند. و این درحالی اس

 (.51، 1332شود که در سطح شهر فعالیت دارند )ازکیا و جاجرمی، که شهرداری تنها یکی از ده ها سازمان اجرایی محسوب می 

اند، اما در حال حاضر در سطح شهرها قدرت ومنابع، در اختیار سازمان ها در قانون اساسی رکنی ار ازکان اداره کشور معرفی شدهوجود آنکه آنلذا با 

هرها شده دگی مدیریت در سطح شهای مختلف دولتی است که هر یک از وزارتخانه متفاوتی دستورکار دریافت می دارند. و این مسئله سبب پراکن

  بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.ست که میا

 

 وظایف شورای اسالمی شهر

 .کندهاست. شهردار را هم تعیین میشورای شهر؛ یعنی همه کارهای شهر دست این" از منظر حضرت امام خمینی )ره(  وظایف عمده شورای شهر

ها اختیاراتی دارند، و ممکن است که خدای بازار، نظارت در همه جا، دارند. ایندهند. نظارت در ها انجام میکارهای دیگر شهر را، همه را، این

بنابراین، یک مسئله مهمی است که  .ها، و برای شهر مضر؛ برای اسالم هم مضرنخواسته یک وقتی اشخاص ناباب تعیین بشود، رأی داده بشود به آن

مردم آگاه  روید به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برسانید کههایی که میخودتان، به شهرستان باید شما توجه به آن داشته باشید. و برسانید به دوستان

 (252، ص  :1. ) صحیفه امام، ج "بشوند و روی آگاهی رأی بدهند

صالت فظ اتسهیل زندگى مردم در کارهایى که به شهرداری ها مربوط است، برطرف کردن معضالت شهر و روستا، سالم سازى محیط زیست، ح"

ربنایى، یاسالمى و ملى در ساخت و سازها، استقرار بخشیدن به جو اسالمى و فرهنگى سالم، پرداختن به نیازهاى فورى تر در عین اهتمام به کارهاى ز

ا حیله هاى شـبه آن باولویت دادن به مناطق مستضعف نشین، تأثیرناپذیرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه ى ثروت، رعایت دقیق قوانین و عدم تخطى از 

ایت رع قانونى، رعایت ویژه ى محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت المال با تجمالت زائد و سفرها و مراسم غیرالزام، و در یک کلمه

همچنین  ."است اهای اسالمیرهبر معظم انقالب اسالمی به شورى هاتقوا و تدبیر و پشتکار، و بهره گیرى از دانش و تجربه، مواد عمده ى توصیه 

 معظم انقالب اسالمی عبارتند از :وظایف شورای اسالمی شهر بر اساس بیانات رهبر 

 در بیانات رهبر انقالب وظایف شورای اسالمی شهر و روستا

 نبایدها بایدها

 2/32:/3:های جناحی از کار اصلی باز ندارد انگیزه 12/31/:1ی بسیجی خدمت با روحیه

 :2/0:/20اختالف شورا و شهرداری به صالح نیست  2/03:/3:وظایف قانونی شوراها  عمل به

 13/12/31جنجال سیاسی بجای عمل به وظایف قانونی  2/03:/3:ارتباط دائمی با مردم 

 :2/0:/20قانون فروشی در شهرداری نشود  2/32:/3:گزینش و نظارت به شهرداران و دهیاران 

 :2/0:/20تهیه درآمد به هر طریقی، خوب نیست  2/32:/3:می به مختصات شهراسال توجه

  5/32:/10توجه به حفظ هویت تاریخی و اسالمی شهر 

  3/03:/2:خالص کردن نیت برای خدمت به مردم 
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  5/32:/10فرهنگ سازی در مسائل مربوط به شهر 

  2/03:/3:تفاهم و همدلی اعضاء منشاء خیر و صالح 

  :2/0:/20رشوه خواری در شهرداری  مبارزه با فساد در

  12/31/:1مبارزه با تجملگرایی در شهرداری 

  13/12/32تسهیل و تسریع کار مردم 

  2/32:/2:استفاده از روشهای علمی در اداره شهر 

شهرى در  شوراهاى "ها می باشد به این ترتیب که: ریزیمهمترین وظایف شورای شهر در بیانات رهبری توجه به مختصات شهر اسالمی در برنامهاز 

توجه کرده و خدمات شهرى را در جهت تأمین این مقصود به کارگیرند و بخصوص به معمارى و « شهر اسالمى «فعالیتهاى خود به مختصات

مات شهرى، تأمین آرامش روحى و امنیت در شهر اسالمى، عدالت در تقسیم خد .ى اسالمى به طور کامل توجه کنندشهرسازى متناسب با حیات طیبه

 "3/2/1303 .درمعنوى، ظهور و اعتالى مظاهر اسالمى و انقالبى، عمران و آبادى و زیبایى ، حفظ طبیعت و صفای طبیعی همه با هم باید مورد توجه قرار گی

و پایبندی به معماری اسالمی و ایرانی، و رعایت  در فهرست خدماتی که شوراها به آن می پردازند باید حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها،"

زیبایی و استحکام بناها، و ترویج فرهنگ نظم و قانون، و گسترش نمادهای دین و اخالق، و آسان سازی خدمت رسانی و عدالت و فراگیری در 

 مصدومان جسمی، و نگاه عدالت گستر به محلهخدمات شهری و توسعه فضای سبز و اهتمام به سالمت محیط زیست، و توجه به نیازهای جانبازان و 

 "3:/2:/1332 .ها و اشخاص محروم، و توجه ویژه به بانوان و نیز به جوانان، برجسته شود و همواره در مد نظر قرار گیرد

روز،  هایها باید ضمن همخوانی با پیشرفتها و زیباسازیها، نامگذاریها، احداث خیابانسازیختمانخدمات متنوع در شهرها و روستاها از جمله سا"

ایم هویت ایرانی خود ا به برکت اسالم توانستهم.با معماری ایرانی، اعتقادات دینی، بافت اجتماعی و شرایط آب و هوایی هر منطقه نیز متناسب باشند

 ."باید در همه خدمات و امور شهری خود را نشان دهدرا حفظ کنیم و این حقیقت، 

 :2/1:/::13 .داری در فضای شهرها و روستاها استعامل اصلی برای پیشرفت کشور و حرکت به سوی عزت واقعی، حفظ و تقویت فضای تدین و دین

بی یا برنامه .تصوی1»در حالت کلی به چهار بعد: را می توان ابعاد و وظایف شورای اسالمیئه شده در فوق با توجه به مطالب ارا

د. هر یک از ابعاد عملکردی شورا از چندین تقسیم نمو«.همکاری و مشورتی2ی، .اجرای3.نظارتی، 2ریزی)اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و بهداشتی(، 

 رتند از :بعد شکل گرفته است که به ترتیب عبا

این بعد از عملکرد شورای اسالمی شهر در شاخصهای برنامه ریزی اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی « : شاخص برنامه ریزی یا تصویبی.»1

 لحاظ می شود

مالت، ی،تصویب معاشامل شناخت نارسایی های اقتصادی و تهیه طرح های پیشنهادی ، تصوییب وام های پیشنهاد«: برنامه ریزی اقتصادی( »2,1

 .هتصویب بودجه ، تصویب نرخ کرایه ماشین و نظایر آن، تصویب مقررات الزم در ارتباط با زمین های غیرمحصور ، و تصویب نرخ خدمات ارائه شد
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ادهای امدادی شامل برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی و اقدام در خصوص تشکیل نه«: برنامه ریزی اجتماعی(»2,2

 و اجتماعی ، تصویب نامگذاری معابر شهری،تصویب مقررات در ارتباط با نوشتن مطالب بر روی دیوارهای شهری.

شامل بررسی و شناخت نارسایی های فرهنگی تشویقی ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی و فرهنگی ، «: برنامه ریزی فرهنگی»2,3

 ، کوچه ها و غیره. تصویب نامگذاری اسامی معابر

( فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در 3( تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی.2(انتخاب شهردار.1شامل «: شاخص های اجرایی(»2,2

 ( تشکیل تعاونی های تولید،توزیع و مصرف.2اموراتی که بر حال شهروندان تاثیر دارد.و

(نظارت بر امور 3( نظارت بر حسن اداره اموال و دارایی های شهرداری.2رت بر حسن اجرای مصوبات شورا.( نظا1شامل « : شاخص های نظارتی.»3

( نظارت 0( نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و 2(نظارت بر اجرای طرحهای مربوط بر توسعه شهری.5(نظارت بر ایجاد گورستان.2بهداشتی.

 بر امور تماشاخانه ها.

( همکاری با شهرداری جهت تصویب و اجرای 2( همکاری با مسئولین اجرایی نهاد و سازمانهای دولتی.1شامل «: مکاری و مشورتیشاخص های ه»-2

( همکاری در تشکیل انجمن ها و نهادهای 5( شناخت کمبودها و نارسایی های شهری.2( همکاری با شورای تامین شهرستان.3مصوبات.

 ( ارائه پیشنهادات به سازمانهای اجرایی.0اری و (شرکت در جلسات شورای اد2دولتی.

 اهمیت شهر از نظر اسالم

اســالم از ادیــان و مکاتــب نــادری اســت کــه در شــهر شــکل گرفتــه و اساســاً نســبت بــه شهرنشــینی نظــری کــامالً مســاعد و حتــی ترغیــب کننــده 

 ( 132، ::13نقی زاده، باشد)وعات مختلف با شهر بی تفاوت دارد و بنابراین است که نمی تواند نسبت به موض

ظاهر و کالبد هـر شـهر یـا سـاختمان، نخسـتین عـاملی اسـت کـه بـه هویـت آن اشـاره دارد و آن را بـه نـاظر معرفـی مـی کنـد. پـس از ایـن معرفـی 

ــت شــهر  ــا، ویژگــی هــای هوی ــط و اعمــال آنه ــر رواب ــوانین حــاکم ب ــا و ق ــا رفتاره ــل شــهر و آشــنایی ب ــا اه ــی تمــاس ب ــدایی، و در پ ــوح ابت وض

 (1:2همان، بیشتری می یابد.)

 بارتند از :عبرخی از این اصول در مناطق شهری توصیه می شود، در تعالیم اسالمی و احادیث نبوی در این زمینه ارائه گردیده  اصولی کهلذا رعایت 

  ایفا میکند این  انسان و ارتقاء کیفی محیطارتباط با طبیعت:  به دلیل تاکید تعالیم اسالمی به تماس با طبیعت به جهت نقشی که در تذکر دهی

ارتباط از طرق مختلف: گسترش مناسب فضای سبز در یک سلسله مراتب منطقی از واحد مسکنونی تا زیر محله و محله و کل شهر و پیشگیری از 

 ایجاد هر گونه آلودگی در محیط می توان تقویت کرد.

  و فضای مناسب زندگی قانونمندی آن است. برای نمونه، جامعه مدنی معاصر جامعه ای قانون مندی: از اصلی ترین ویژگی های شهر مطلوب

صوری است که قانون و قرارداد مقوم و عامل پایداری آن است و در جامعه معنوی و دینی حاکمیت قانون الهی موجب پایداری است. به بیان 

 و سیطره و رعایت آن هستند. دیگر، هر دو جامعه برای دوام و بقا و رشد خویش نیازمند قانون
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 :وجود احساس امنیت و ایمنی در فضاهای مختلف شهری نیز از دیگر عوامل ضروری جهت زندگی مطلوب می باشد. لذا امنیت در مقابل  امنیت

از امنیت  وجوهی شیوع فرهنگ های بیگانه، امنیت در برابر خطر مصرف گرایی و خودنمایی و خودستایی و حتی امنیت در مقابل اصوات مزاحم،

 یهستند که همه شان تاثیر بنیادینی بر بنامه ها و طرح های شهری در زمینه سیمای عمارات و فضاهای شهری، شکل و سیما و الگوی مبلمان شهر

 و فضاهای شهری دارند.

 :اند و آنها را به سمت کنترل مداوم این توجه جدی مدیران شهری را به ارزیابی جدی طرح ها و برنامه های شهری فرا می خو اصالح و عمران

 یطرح ها هدایت می کند تا فعالیت ها از مسیر اصالح و عمران زمین منخرف و به سمت فساد در زمین گرایش نیابند. در تهیه معیارهای ارزیاب

 د، ضرورت دارد. طرحها و برنامه ها توجه به فرهنگ جامعه وارزش های حاکم بر آن که از جهان بینی اسالمی منبعث شده باشن

 :از آنجایی که از اصلی ترین مجریان طرح ها و برنامه ها جامعه است و نتایج اجرای طرح ها و برنامه ها نیز متوجه کیفیت زندگی  دانش و آگاهی

 ر سطح مطلوبیآنان خواهد بود، لذا باید توجه کرد که آگاهی آحاد جامعه نسبت به موضوعات مرتبط با حیات انسانی و غایت آن همواره د

اهد توانست به سمت کمال  سیر کند. اهم عوامل و زمینه هایی که آموزش آنها رت ) آگاهی آحاد جامعه( جامعه خوحفظ شود. که در این صو

ری هضرورت دارد، عبارتند از: حقوق اجتماعی، قوانین و مقررات، وظایف فردی و اجتماعی، نقش طبیعت بر تداوم حیات انسان، تاثیر عناصر ش

آشنایی مردم، با نتیجه عدم توجه و خدشه در هریک از این عوامل  هر و مدیران شهر و مهم تر از همهبر ارتقاء کیفی حیات، حقوق متقابل اهل ش

 و زمینه ها و تاثیر منفی آن بر حیات اجتماعی مطلوب و مورد نظر برای انسان.

 :التی همچون وحدت افراد جامعه، وحدت تشکیالت مدیریتی جامعه، وحدت انواع مختلف وحد مورد نظر، در مقو وحدت  و جامع نگری

جامعه و تشکیالت مدیریتی جامعه، وحدت رویه، وحدت برنامه های مختلف و جامع نگری آنها و وحدت کالبدی شهری ) یاظرف فعالیت های 

  اجتماعی( قابل پی جویی است.

 ارکان و قلمروهای اصلی شهر

یـا کسـی اسـت کـه شـهر، زیسـتگاه او و مکـان فعالیـت  "اهـل شـهر"یـا  "انسـان "تـرین جـزء و عامـل پدیدآورنـده شـهرمهمترین عنصر و اصـلی 

  (.133، ::13زاده، نقیهایش است.)

ــان،  ــس از انس ــهر"پ ــل ش ــالق اه ــار و اخ ــا، رفت ــیوه ه ــررات، آداب، ش ــوانین، مق ــا  "ق ــهر ب ــزاء ش ــه اج ــهر و هم ــل ش ــه اه ــه رابط ــد ک ــرار دارن ق

ــاالخره یکــدیگر، طبیعــ ــد و ب ــا هســتی را در قلمروهــای مختلــف معنــوی و مــادی حیــات تنظــیم مــی کنن ــا ســاخته هــای انســان و ب  "کالبــد"ت، ب

 .شهر قرار دارد که متاثر از دو عامل دیگر به اضافه شرایط خاص محیطی، اقتصادی، فنی، علمی و هنری است

عمومــاً و فقــط، بــر شــناخت یــا ایجــاد جــزء  "شهرســازی" اســت و "کالبــد"و  "رفتارهــا"، "انســان"شــهر دارای ســه جــزء اصــلی لــذا بطــور کلــی 

 (132، ::13زاده، شهر متمرکز است.)نقی "کالبد"عنی سوم شهر، ی

ــرای  ــی ب ــا شهرســازی حقیق ــه ام ــت ب ــا عنای ــه کســانی کــه ب ــهر"مجموع ــان ش ــاری  "ارک ــا همک ــد ب ــد و بای ــت دارن ــهر دخال ــاختن یــک ش در س

ــد ــل نماین ــدیگر عم ــت  ،یک ــزی کنند.نخس ــه ری ــگ برنام ــان و هماهن ــورت توام ــه ص ــتی ب ــازی"بایس ــان س ــا"دوم  "انس ــازیرفت ــوم  "ر س و س

 است. "کالبد"
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 (130، ::13زاده، ش شهر)یا اجزاء اصلی یک شهر()نقیرابطه سه عنصر اصلی دخیل در پیدای: 1نمودار 

ان ضــرورت دارد. ایــن ســه فضــا عبارتنــد از:  "ارکــان"یــا ســه عنصــر، بعنــوان  "فضــا"بــرای پیــدایش شــهر اســالمی، انطبــاق و همپوشــانی ســه       

فضــای عینــی. در حقیقــت، شــهر اســالمی فقــط کالبــد نیست.اصــلی تــرین عنصــر، انســان)یا مــومن( اســت "و  "فضــای عملــی"، "فضــای فکــری"

اهـل یـک شـهر را مهمتـرین عامـل و عنصـر شـکل  "ایمـان"ربـوط بـه او نیـز وجـه فکـری یـا بـه عبـارتی ایمـان اوسـت. که البته مهمتـرین مقولـه م

 نامید. "شهر اسالمی"دهنده و تعریف کننده 

ــده فرجــام اخــروی  ــم زنن ــوثرترین عامــل رق ــن اســالم و م ــه دی ــامبران، شــرط ورود ب ــرین مفهــوم اســالمی، نخســتین رهــاورد پی ــادی ت ــد بنی توحی

ــه  انســان ــاء، آی ــوام هســتی اســت ) ســوره انبی ــای ق ــین موضــوع بســیار مهــم و سرنوشــت ســازی مبن ــعار 21/22هاســت. پیداســت چن ــد ش (. توحی

ــ ــامبران اله ــه پی ــعاصــلی هم ــا ش ــز ب ــد )ص( نی ــوده و حضــرت محم ــه اال اهلل"ار ی ب ــول ال ال ــاده ق ــل العب ــوا و افض ــه اال اهلل تفلح ــه  "ال ال ــردم را ب م

عنصـر بعـدی قـوانین حـاکم بـر شـهر و بـر همـه روابطـی اسـت کـه بـین  (. 2، 13:2باشـی، برهـانی و پنجـهی خوانـد )پرستش خـدای یگانـه فـرا مـ

 انسانها )اعم از مدیر شهر و اهل شهر( و طبیعت و آثار انسانی حاکم اند. 

 بر هم منطبق باشند.اگر این سه وجه یا قلمرو را بصورت دوایر متقاطعی نشان دهیم، بهترین حالت وقتی است که سه دایره 

 شهر

 )وجه عینی و فضایی(      )وجه عملی و اخالقی(

 رفتار کالبد

 انسان

 )وجه فکری و عقیدتی(      
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 شهر اسالمیهای ویژگی

 محور عبارتست از : 5بطور خالصه مهمترین ویزگی های شهر اسالمی از نگاه مقام عظمای والیت در 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (1:2، ::13زاده، )نقی : شهر اصیل اسالمی2نمودار 
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 ویژگیهای شهر اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری

1. 
هر

 ش
ت

دما
 خ

یم
قس

ر ت
ت د

دال
ع

 ی

 تسهیل زندگى مردم در کارهایى که به شهرداریها مربوط است     -

  برطرف کردن معضالت شهر و روستا .    -

  هاى شبه قانونى.رعایت دقیق قوانین و عدم تخطى از آن با حیله    -

 ى محرومان. رعایت ویژه    -

 المال با تجمالت زائد و سفرها و مراسم غیرالزم. آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت    -

  آسان سازی خدمت رسانی و عدالت و فراگیری در خدمات شهری .    -

 توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی.     -

 نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم    -

 انوان و نیز به جوانانتوجه ویژه به ب    -

 ى ثروتتأثیرناپذیرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه    -

  نشین.اولویت دادن به مناطق مستضعف    -

2
ی 

وح
ش ر

رام
ن آ

امی
. ت

ی
نو

 مع
ت

منی
و ا

 

  در شهر اسالمی فضاها به گونه ای طراحی می شود که مردم احساس می کنند به معنویات گرایش پیدا می کنند . - 

 ر شهر اسالمی اهل دین و پرهیزگاری و پارسایی در فضاهای شهری احساس امنیت می کنندد    -

 در شهر اسالمی اهل فساد برای فسادشان احساس ناامنی می کنند ولی خودشان احساس امنیت دارند    -

 ترویج فرهنگ نظم و قانون    -

 استقرار بخشیدن به جو اسالمى و فرهنگىِ سالم.    -

3
ور 

ظه
 .

هر 
ظا

ی م
تال

 اع
و

بی
قال

و ان
ی 

الم
اس

 

  در شهر اسالمی پدیده ها به حرکت و زیست اسالمی کمک می کنند نه بر ضد آن .    -

 در شهر اسالمی مظاهر معنویت در شهر چشم نواز است     -

 در شهر اسالمی نشانه های فرهنگ اسالمی ایرانی محسوس می باشد     -

 ى ثروت. تأثیرناپذیرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه    -

 گسترش نمادهای دین و اخالق.    -
2

یی
یبا

و ز
ی 

باد
و آ

ن 
مرا

. ع
 

در شهر اسالمی ساختمان سازی اسالمی خصوصیاتی دارد ؛ معماری های مالیم و چشم نواز و دارای انحناهای طبیعی و دارای مظاهر     -

  . و گنبدها و ستون ها و نقاشی هامعماری اسالمی از جمله طاق ها 

 حفظ حجاب و عفت از خصوصیات معماری اسالمی است    -

  محیط خانه از لحاظ زندگی اسالمی , باید محیط امن و امانی است .    -

  در شهر اسالمی فرهنگ ایرانی و بنا و معماری ایرانی در آن متجلی است .    -

 رانی همراه با زیباسازی رعایت می شوددر شهر اسالمی فرهنگ اسالمی ای    -

  حفظ اصالت اسالمى و ملى در ساخت و سازها.    -

 حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها     -

 پایبندی به معماری اسالمی و ایرانی    -

 رعایت زیبایی و استحکام بناها.    -
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 سازى محیط زیست سالم -

 سبز و اهتمام به سالمت محیط زیست.توسعه فضای  -

 ( 222صفات فعل الهی از اصلی ترین صفاتی هستند که می توانند مطرح شوند.)صهای شهر اسالمی بطور کلی در ویژگی

ــفات فعل الهی که میبرخی ا ــهرز بارزترین ص ــط مدیران ش ــت توس ــرح زیر بر فرآیند طراحی و برنامه ریزی محیط ح بایس ــند، به ش ــت ااکم باش س

 (. 225، ::13زاده، )نقی

هــر جــزء هــر پدیــده ای، در قالــب و فضــای وظــایف، شــرایط، ویژگــی هــا و انتظــاری کــه از آن مــی رود بایــد مــورد بررســی الفففو وحففدت؛ 

 قرار گیرد. 

نتظــام اســت. یــک مجموعــه یــا کالبــد متعــادل، مجموعــه یــا کالبــدی اســت کــه ا "عــدل"یکــی از مشــتقات یــا تجلیــات  "تعــادل"بو تعففاد ؛ 

 انجام شده است. "عدل"آن بر اساس رعایت همه مراتب اصل 

اگــر چــه زیبـایی و توجــه بــا آن، اصـل و هــدفی بزرگـو مطلــوب زنــدگی انسـان اســت کـه در هــر مقولــه ای از زنـدگی مــی توانــد جو زیبفایی؛  

ــرغم ــا ب ــزایش دهــد، ام ــورد نظــر را اف ــه م ــت مقول ــای خــاص خــود را داشــته  و کیفی ــوه، ارزش و معن ــا  جل ــت ه ــت آن، در بســیاری از فعالی اهمی

ــاالتری از  معمــوالً زیبــایی یــا مغفــول واقــع مــی شــود، یــا اینکــه نــوع نــازل و صــوری آن مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. زیبــایی معنــوی )مرتبــه ب

ارد و از کثــرت زیبــایی اســت کــه بــا عــالم معنــا و روح اتصــال دارد. ایــن مرتبــه از زیبــایی بــدلیل معنویــت خــویش گــرایش بــه ســمت وحــدت د

ــه مراتــب  ــایی الهــی اســت، ب ــه زیب ــه وصــول انســان ب ــوی و روحــانی( کــه در حقیقــت زمین ــایی معن ــایی )زیب ــه عــالی زیب ــن مرتب ــه دور اســت. ای ب

 .(250زیبایی های مادون خویش است ) همان:  متعالی تر از

ــدو همففاهنگی؛  ــا ب ــا معن ــیء ی ــد ش ــا چن ــات دو ی ــواع ارتباط ــیم ان ــاهنگی، تنظ ــراد از هم ــرد م ــا و عملک ــافی ارزش ه ــه من ــت ک ــه ای اس ه گون

ن نظـم حــاکم بــر جهــا"بــا  "آثــار سـاخته انســان"یکـدیگر واقــع نشــوند. در اسـالم، مهمتــرین ویژگــی همـاهنگی را همــاهنگی نظــم شـکل دهنــده 

 می توان جستجو کرد. "هستی

ای تکمیـل اصـل تعـادل ایفـای نقـش کنـد، مقولـه ای توازن بعنـوان یکـی از صـفات فعـل الهـی، و بـه عنـوان اصـلی کـه مـی توانـد بـرهو توازن؛ 

اســت کــه توجــه بــه آن در ایجــاد شــهر اســالمی نیــز ضــرورت تــام دارد. در محــیط شــهری، وزن و ارزش هــر عنصــر و عملکــرد شــهر بایــد تعیــین 

 ملکرد ها و کلیت شهر باشد.کننده و متناسب با سایر عناصر و ع

و از جملــه انـدازه و حســاب دقیقـی کــه بـر آن حکومــت مـی کنــد بـه عنــوان آیـات الهــی مــی  در واقــع، طبیعـت و ویژگــی هـای آنوو انفدازه؛ 

ــی زاده،  ــد)ر.ک: نق ــالمی باش ــهر اس ــی ش ــای ریاض ــی ه ــناخت ویژگ ــرای ش ــوب ب ــویی مطل ــد الگ ــفات 1332توانن ــا و ص ــی ه ــین ویژگ (. در تعی
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نـدازه و مقـدار هـر یـک از اجـزاء و کـل مجموعـه مـورد نظـر حاکم بـر آثـار انسـانی و همچنـین بـرای تنظـیم فعالیـت هـای انسـانی نیـز توجـه بـه ا

 یتی ویژه را طلب می نماید. عنا

ــفت زو حففد و حففریم؛   ــاص ص ــدلیل اختص ــاهی"ب ــدیت،  "الیتن ــرت اح ــرای حض ــد"ب ــه  "ح ــت ک ــایی اس ــی ه ــرین ویژگ ــی از اصــلی ت یک

یکــی از مهمتــرین  آن هــا را مشــخص مــی کنــد. موجــودات و مخلوقــات را تعریــف مــی کنــد، بــه آن هــا هویــت بخشــیده و حیطــه قلمــرو و نفــوذ 

ــه ای  ــین واضــح و روشــن حــدود آنهــا بگون ــارت از تعریــف و تعی ــا شــهر اســالمی عب ویژگــی هــای عناصــر، عملکردهــا و فضــاهای ســاختمان ی

 اختالط هویت شان منتفی شود.است که هرگونه شبهه ای در نامحدود بودن آنها و 

ز اصــول اساسـی حــاکم بــر مجموعــه هــا و اجــزاء پدیــده هـایی اســت کــه یــا بــه طــور طبیعــی در یکــی ا "سلســله مراتــب"حو سلسففله مراتفف ؛ 

  توسط انسان ایجاد می شوند. وجود دارند یا "کل"جهان هستی به عنوان یک 

ب در عـالم وجــود، هـر شــیئی مکـان و مقــام خاصـی بــرای خـویش دارد کــه ارزش و موقعیـت ایــن مکـان و مقــام بـا توجــه بـه ویژگــی هـای مراتــ

ــه درون آن  ــالیتی ک ــام فع ــه ارزش و و مق ــه ب ــا توج ــرده و اجــزاء آن )ب ــت ک ــانون تبعی ــن ق ــز از ای ــنوع نی ــود. محــیط مص ــی ش ــخص م وجــود مش

انجام مـی شـود و کسـانی کـه در آن وجـود دارنـد و ارتباطشـان بـا سـایر اجـزاء همجـوار( هـر یـک از مقـام و موقعیـت خاصـی را دارنـد کـه ایـن 

 والی و مجاور مربوط می شود.ات کالبدی و نمادین فضاهای متویژگی های خاص به خصوصی

ســامان دادن و مــرتبط ســاختن یــک عــده امــور یــا اجــزاء، اعــم از فیزیکــی یــا غیــر فیزیکــی )و البتــه بــر مبنــای انتظــاری کــه از حاصــل و نظففم؛ ط

ادیق عمــده اســت را خلــق کنــد از مصــکــار مــی رود( بــه شــکلی کــه موضــوع یــا دیگــری کــه دارای وحــدت و کــارکرد مطلــوب و مــورد انتظــار 

 و اصلی نظم است.

می توان گفت که نظمـی اصـیل کـه هـم وجـودی حقیقـی باشـد، هـم بتوانـد الگـوی فعالیـت هـای انسـانی قـرار گیـرد و هـم اینکـه لـزوم حرکـت 

مــورد اســتناد قــرار مــی  وجــود نــدارد و ســایر تعــابیری کــه بــه عنــوان تقســیمات نظــم "نظــم الهــی"بــه ســمت تقویــت آن توجیــه داشــته باشــد جــز 

 نظم اصیل هستند.از آن  گیرندجزء یا زیر مجموعه یا جلوه ای

آثــار بایــد بتوانــد تجلــی گــاه و نمایشــگر تســبیح الهــی توســط همــه اجــزاء متشــکله شــان باشــند. عــالوه بــر القــاء تســبیح جــاری در یو تسففبی ؛ 

ــ ــاخته و ب ــی س ــبیح را متجل ــن تس ــد ای ــز بای ــانی نی ــار انس ــود، آث ــالم وج ــد.)صع ــل کن ــب منتق ــه مخاط ــوب آن را ب ــکلی مطل ( ]ر.ک: 203ه ش

 [1، جمعه/13، رعد/22ر/، حش21، نور/22اسراء/

 شهرسازی اسالمی

شهرسازی یکی از مهمترین مظاهر هر تمدنی به شمار می رود. بناهای تاریخی  آثار به جا مانده از شهرهای مسلمانان حکایت از آن دارد که  

 هرسازیشایگاه خاصی داشته است و معماری مسلمانان دارای سبک خاصی بوده که آنان را از دیگر اقوام متمایز می کرد.شهرسازی نزد مسلمانان ج

 ای که با تاثیر پذیری از بستر فرهنگی و اعتقادی اسالمی، هویت خاصی را به خود گرفته است.
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در حقیقت دستاورد عوامل فرهنگی و محیطی است که شیوه زندگی از نظر جرج میشل معماری چیزی فراتر از تاریخ فرم و سبک است؛ معماری 

 (.0، :133مردم در آن نهفته شده است ) گروبه و دیگران، 

بطور کلی در گذشته شهرسازی ارتباط عمیقی با اعتقادات و فرهنگ بومی مردم داشت و ساختار آن متاثر از عوامل محیطی و آب و هوای خاص 

مکانی خاصی بود و هر بنایی با زبان حال از این سخن می گفت  -عبارت دیگر معماری هر بنا و شهری دارای هویت فرهنگیهر منطقه ای بود؛ به 

ه دکه به کدام وطن و فرهنگ تعلق دارد. از این رو محققان آثار تاریخی از روی طراحی و نقوش خاصی که بر روی آثار شهرها و بناها باقی مان

 مردمان آن دیار پی می برند. است، به فرهنگ و عقاید

. ورود ابزار و ماشین های جدید سبب شد که بخش زیادی از فضای ظاهری شهر ایجاد شدشهرسازی  تحوالت اساسی در در دوران انقالب صنعتی

رج ها، بر است به ناچار ب شهرهای مدرن چون گسترش و انتقال زیرساخت ها و تکنولوژی های جدید، پرهزینه و زمان و از طرفی درتغییر پیدا کند. 

آسمان خراش ها، آپارتمان ها و ... به وجود آمدند و بناهای شهری رشد طولی پیدا کردند و همین امر سبب شد که نمای ظاهری شهری دچار 

ییرات اساسی به ساختمانی نیز تغدگرگونی شود. برای ساخت بناهای چند طبقه نیاز به مصالح و ابزار با استحکام الزم بود لذا در زمینه ابزار و مصالح 

 و جود آمد. 

کمبود فضا و رشد طولی بناهای جدید سبب شد که طراحی خاصی در ساخت خانه های جدید به کار رود؛ نداشتن حیاط و فضای سبز، وجود حمام 

 خانه های جدید است. ن و ... از جمله ویژگی های و دستشویی در فضای داخلی خانه، آشپزخانه اپ

دیگر نشان دهنده هویت و فرهنگ مردم یک منطقه و کشور نیست. و  و هرسازی مدرن به تدریج همه شهرهای سراسر جهان را فرا گرفتشلذا 

 خالی از هر گونه هویت است.

لم تصل به عادر شهرسازی اسالمی مدیر شهر و شهرساز با رشد در فضای اعتقادی، فرهنگی و اخالقی اسالمی، روح خود را چنان جال می دهد که م

 غیب می شود و معانی غیبی به او الهام می شود. چنین معماری و هنرمندی هنگامی که معانی غیبی را به خیال و حس در می آورد و در پی خلق

حاظ ل به صورت خودآگاه و ناخودآگاه تمام جنبه های فقهی، عقلی و عرفانی را که بر می آید های شرعی و اخالقیشهری برگرفته از چارچوب

 می کند و اثری خلق می کند که انسان را به عالم معنا متصل می کند و ذکر خدا را برای او تداعی می کند. بدین جهت هنر و معماری آرمانی

 اسالمی تنزل و تجلی معانی و حقایق عالم غیب است.

 «و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون» که فرمود  د، دهانسان را به یاد خدا و در راستای فلسفه خلقت انسان قرار میلذا ساختن شهری که 

ساخته شود می توان آن را شهرسازی  ویژگی( )خلق نکردم جن و انسان را مگر برای عبادت کردن(. از این رو اگر شهری با این 5)الذاریات:

 (.:1، 13:3 ) پارسایی،اسالمی نامید. شهری که مسیر رشد و معنویت را برای ساکنان خود مهیا می کند.

 باشد:های بشرح ذیل میشهرسازی اسالمی دارای ویژگی

 پوشیدگی و حفظ حیا. 1
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 ایمان ال "می در سبک زندگی اسالمی دارد. از نظر روایات اسالمی شخصی که حیا نداشته باشد. ایمان ندارد یا و حفظ حریم شرعی جایگاه مهح

( همچنین یکی 22/323: ::12لباس حیا را بر تن کند عیوب او از نظرها پنهان می ماند ) عاملی ( و هرکس که 2/1:2، 1322)کلینی  "لمن ال حیاء له

 (.22/323از نشانه های مومن این است که حیاش ترک نمی شود ) مجلسی بی تا: 

ه از آنکه به ظاهر خانه توج یکی از مهم ترین ویژگی های معماری اسالمی پوشیدگی و حفظ حریم افراد درون خانه است. در معماری اسالمی بیش

 شود به طراحی داخلی و ایجاد محیطی مناسب برای حفظ حیا و حرمت افراد خانه توجه می شود. در معماری اسالمی هم افراد نسبت به بیرون از

 خانه دارای حریم هستند و هم افراد خانواده نسبت به یکدیگر.

ر تمامی آثار معماری اسالمی توجه و تمرکز به فضای بسته، به درون در مقابل برون، به نما یا های نظرگییکی از ویژگی» ارنست گروبه می نویسد: 

 مفصل بندی عمومی ظاهر یک عمارت است. رایج ترین و معروف ترین بیان این نوع گرایش را شاید بتوان در خانه های مسلمانان پیدا کرد. این

و تنها راه آن ها با دنیای خارج دیوارهای بلند و بدون پنجره و یک درب کوتاه ورودی است ) گروبه  خانه ها در درون حیاط بسته ای قرار گرفته اند

(. بدین جهت در معماری اسالمی شکل و طراحی بیرونی خانه به گونه ای است که درون خانه در معرض دید قرار نمی گیرد :1، :133و همکاران، 

رونی خانه دارند اما این امر سبب دلگیر شدن و کمبود نور خانه نمی شود زیرا در فضای داخلی خانه پنجره و افراد خانه کمترین ارتباطی با فضای بی

 ها به طرف حیاط خانه و نورگیرهایی در سقف خانه وجود دارد. 

ارند یکدیگر حریم خصوصی دخانه به صورتی طراحی می شود که افراد خانه نه نسبت به  بی توجه به حفظ حیا و حریم خانواده،در معماری مدرن 

 و نه نسبت به بیرون از خانه. 

 مرکزیت مکان های دینی. 2

ان های یک جامعه الهی باشد، این امر در تمام جلوه های سبک زندگی آن ها نمودار می شود. از ه ذکر شد هنگامی که جهان بینی انسهمانطور ک

ت و در شهرسازی اسالمی بناهای مذهبی نقش محوری و مرکزی پیدا می کنند. در این رو نمادهای دینی در سبک زندگی آن ها بسیار ظاهر اس

شهرسازی اسالمی طراحی ساختار کلی شهری چنان است که وقتی شخصی از بیرون شهر وارد شهر می شود. از بناهایی که در آن شهر وجود دارد 

 به فرهنگ و هویت دینی مردمان آن پی ببرد.

عنوان بارزترین نمادهای دینی مسلمانان جایگاهی رفیع در شهرسازی اسالمی دارد. مسجد جامع و زیارت گاه به عنوان مسجد و زیارت گاه ها به 

ای نقطه مرکزی و محوری شهر قرار می گیرند ودر اطراف آنها مهم ترین مراکز و بناها قرار دارند. مدرسه های علمیه، بازارهای اصلی، حمام ه

دی و تجاری همگی در اطراف مساجد و زیارت گاه های ساخته می شود و برای سهولت دسترسی به این مکان ها راه عمومی و سایر مراکز تولی

(. در شهرهای مدرن بیش از آن که نمادهای مذهبی 353، :133های مستقیمی از همه مکان ها به سوی مساجد و بناهای زیارتی وجود دارد ) اهری، 

 ه های دنیاگرایی و ارزش های مالی بیشتر در سبک زندگی این جوامع به چشم می خورد.در این شهرها نمایان باشد، جلو
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 حفظ فضای طبیعی. 3

 یانسان به طور فطری به طبیعت و موجودات طبیعی عالقه دارد و با رفتن در جنگل، کوه و دریا آرامش پیدا می کندو چون که معماری و شهرساز

انسان دیگر دسترسی به طبیعت نداشته باشد در شهرسازی و معماری مدرن سعی شده که با نقاشی و  مدرن و مشغله های امروزی سبب شده که

همچنین در سبک  زندگی اسالمی درخت کاری و به وجود آوردن فضای . کنند نمجسمه ودرخت و گل های طبیعی، این نیاز فطری انسان را جبرا

( در فضای طبیعت است که انسان به مشاهده آثار خلقت پی به عظمت خالق :01، 13:1ملی طبیعی و سرسبز، امری نیکو شمرده می شود ) جوادی آ

افال ینظرون الی االبل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی االرض «می برد. قران کریم در این باره می فرماید: 

ر نمی نگرند که چگونه ) به انواع حکمت و منفعت برای بشر( خلق شده است؟ و در ( ) آیا مردم در خلقت شت10-:2)الغاشیه: « کیف سطحت 

خلقت کاخ بلند آسمان فکر نمی کنند که چگونه گسترده اند؟( و در آیه دیگر تفکر در مورد خلقت خداوند را از صفات خردمندان می داند 

)خردمندان کسانی هستند کحه دائما در خلقت آسمان و زمین بیندیشند و « طال الذین .. یتفکرون فی خلق السماوات و االرض ربنا ما خلقت هذا با»

بنابراین هر چقدر در شهرسازی و معماری فضای طبیعی حاکم باشد سبک  گویند: پروردگارا، تو این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریده ای(.

 زندگی انسان رنگ و بوی الهی تر پیدا می کند. 

 مدیریت شهر اسالمی:اصو  حاکم بر 

با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص ارکان جامعه اسالمی منبعث و متاثر از دین و شریعت از نظام ویژه ای در مناسبات شهری برخوردار است. 

 ی و حقوقی ، انسانی، کالبدی، فرهنگل اساسی و بنیادیناص بطور کلی پنج شهر اسالمی و ویژگیهای آن و شهرسازی اسالمی و اصول و ویژگیهای آن

شرح ذیل ب حاکم بر رفتار و مناسبات شهری و شهرسازی بر اساس سنت و شریعت اسالمی با تاکید بر عمده ترین نیازهای زندگی مطلوب انسان

 است. 

 الف: اصول بنیادین:

و چندین  02، انسان 33)انفال   "هوده و از برای بازیچه نیافریدیمما نظام خلقت را بی "اصل هدفمند زیستن : به استناد آیات متعدد کریمه در قران  -1

 آیه دیگر که هدفمند بودن خلقت را بیان می کند(.

اصل کرامت انسانی: انسان جانشین خداوند بر روی زمین است و خداوند او را به کرامت برگزیده و این کرامت متوجه یکایک انسانها است.  -2

 روابط شهری و شهروندی و پیشنهادهای مدیریت شهری بایستی بر پایه کرامت انسانی صورت پذیرد . لذا هر گونه تنظیم و تنسیق

 (3)مائده  "ای اهل ایمان در راه خدا پایدار و استوار بوده و شما گواه عدالت و راستی ودرستی باشید"اصل عدالت ) تنبیه و تشویق(:  -3

آن کس که  "پیامبر اکرم نیز در جای دیگر میفرمایند  "ری رساندن بر تقوا بی نیازی استبهترین یا "اصل رفاه: امام صادق )ع( میفرمایند  -2

  "معیشت او نااستوار است دین وآخرتش تباه است

و خداوند شهری را مثال می زند که ساکنان  "سوره نحل می فرمایند  112اصل امنیت: شهر بعنوان مامنی برای شهروندان است. خداوند در آیه  -5

 "امن و آسوده به سر میبرند در آن

مشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند؛ در حالی که به کفر  "سوره توبه آمده است 10اصل سلطه ناپذیری مسلمانان از کافران: در آیه  -2

 . "خویش شهادت می دهند
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 (52)اعراف،  "د و تباهکاری برنخیزیدهرگز در زمین پس از آنکه کار آن به امر حق، نظم و صالح یافت به فسا "اصل عدم فساد:  -0

 اصول انسانی: -ب

نبوت  اگر انبیاء هم به شایستگی تصدی مقام "اصل تساوی و برابری آحاد جامعه در حدود حقوق و تکالیف:خداوند درباره انبیاء خود می گوید  -1

 ."را از دست بدهند آنها را از این مقام عزل می کنم چون همه در برابر قانون یکسانند

ها: هرگونه یاری رساندن، مساعدت و زمینه سازی ارتکاب جرم و ترک وظایف و عدم تمکین به قواعد و اخالق اصل ممنوعیت اعانت بر بدی -2

 شهروندی قبیح و ناستوده و به لحاظ حقوقی و شرعی ممنوع و حرام است. 

 اصل لزوم احترام به مقدسات و ممنوعیت اهانت به آنها -3

و از رفتار روسای مسرف و ستمگر پیروی نکنید که آن مردم در زمین همه گونه "و تبذیر )اصل اعتدال در مصرف(: اصل ممنوعیت اسراف  -2

 (.151)شعراء،  "فصاد می کنند و هیچگونه به اصالح نمی پردازند

 اصول کالبدی: -ج

صان و هیچ در نظم خلقت خدای رحمان بی نظمی و نقآن خدایی که هفت آسمان بلند را به طبقاتی منظم بیافرید  "اصل نظم سنتی شهر اسالمی:  -1

 (.2و  3) ملک آیه   "نخواهی یافت

ند آنان جز در قریه هائی که ارای استحکام "اصل استحکام و استواری شهر: در توصیف شهر در برابر هجوم تخریبی در قران کریم آمده است  -2

 (.12)حشر آیه  "یا از پشت دیوراها با شما نخواهند جنگید

اگر خداوند خانه خود را در میان باغها، نهرها، سرزمین های سبز،  "صل مکانیابی مناسب شهر و کاربری های شهری:  امیرالمومنین میفرمایند ا -3

از  اندازه های آباد قرار می داد به همانهموار و پردرخت، مناطقی آباد و کاخهایی بلند و میان گندم زارها و دارای مناظر زیبا و شادی آفرین و جاده

 (.1:2)نهج البالغه خطبه  "پاداش آن نیز کاسته میشد

خداوند شما را از زمین خلق  "اصل حفاظت از محیط زیست: از جمله مهمترین آیاتی که درقران صراحتا به حفظ محیط زیست اشاره نموده  -2

 (.21)هود،  "کرد و شما را مامور آبادانی آن نمود

، روح، نفخه ذات الهی بوده و خود را وابسته به او می داند و با هر موجودی که نشانی از او داشته باشد انس  اصل زیبایی: در آموزه های دینی -5

در منظر معارف اسالمی عالوه بر این که جهان، تجلی  "ان اهلل جمیل و یحب الجمال"و آرامش می گیرد. بهترین نشان، صفت جمال الهی است که 

 یقی بارز از زیبایی در صورت ماده و معنی معرفی شده است تا راه وصول به اصل خود را فراموش نکند. زیبایی خداوند است بلکه مصاد

اصل وقف و فضاهای عمومی: وقف در نظرگرفتن فضاهائی است که استفاده از آن جنبه عام المنفعه داشته باشند واز جمله مفاهیم دینی است  -2

 ها، کلیساها، صدقات جاری و اوقاف ضامن تدوام شهرها بوده است. پایبند بودند آتشکده، کتیبه که ملل مختلف به ویژه ایرانیان قدیم به آن

 اصول فرهنگی و هویت بخش: -د

( شهر اسالمی شهر ذکر و یاد خداوند است که در آن شهروند 21)احزاب،  "اذکرواهلل ذکرا کثیرا"اصل ذکر، شکر و احسان در شهر اسالمی:  -1

همواره به یاد خداوند باشد تعلیمات و آموزه های دینی در حفظ محیط زیست، عدم اسراف و تبذیر، نام گذاری فضاهای شهری، مسلمان بایستی 
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تبلیغات محیطی، آذین بندی معابر و مساجد، وردی شهرها و سردرب کاربریهای مختلف و خانه ها، طراحی فضاها و بافت شهری همگی از جمله 

 هر اسالمی هستند.بسترهای ایجاد ذکر در ش

ای کسانی که ایمان  "سوره بقره آمده است  ::1اصل اشاعه معنویت دین: موجودیت هر جامعه از استقالل فرهنگی آن نشات می گیرد در آیه  -2

  "آورده اید، اگر از کسانی که کفر ورزیده اند اطاعت کنید، شما را از عقیده تان باز می گردانند و زیانکار خواهید گشت

(، ... و در کارها با آنان :15)آل عمران (« :15و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل ان اهلل یحب المتوکلین )» ... مشورت درامور:اصل  -3

 ( »...33 )شوری« و امرهم شوری بینهم»... مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد.  

 این آیه سرمنشا بسیاری از تصمیم گیری های مدیریت در شهر اسالمی است .«. و کارشان در میانشان مشورت است...

 اصول حقوقی: -ه

( بر :12: 12اصل حفظ حریم: حریم چیزی است که منع شده است بنابراین نباید بدان دست یازید و تماس با حریم حرام است )لسان العرب، ج  -1

تا از حرائم عمومی )حریم چشمه، چاه، قنات، محیط زیس، زمینها و ...( و حرائم خصوصی )منازل و باغات و ...( و نیز حرائم  قانون گذار است

 سوانح طبیعی )سیل، گسل، جاده ها، راه آهن و ...(صیانت کند و آنرا برای توسعه آتی شهر منظور نماید. 

 آناصل ممنوعیت زیان رساندن به دیگران و ضمان آوری  -2

ری واصل الزام آوری تکالیف و پیمان: کلیه قراردادهای منعقد میان طرفین الزام آورند و طرفین حق تخلف از مفاد آن را ندارند، اصل الزام آ -3

 پیمانها فراگیر بوده و کلیه انحاء آنرا در بر میگیرد. 
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 :شهرها در توسعه الگوی شهر و شهرسازی اسالمی «اسالمی»نقش شورای 

وقتی می گوییم الگو یعنی یک نقشه جامع، بدون نقشه جامع دچار سردرگمی خواهیم شد. شهر اسالمی باید تصویر شود و چگونگی رسیدن از وضع  

شهر در مدیریت شهرها مورد توجه قرار « اسالمی»مواردی که می بایست توسط شورای برخی موجود به مطلوب هم بیان گردد. جهت تدوین الگو 

 ارتند از:گیرد عب

: بارزترین نمونه آن بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر است. فضاها و عناصر تقلیدی از بیگانگان و رفتارهای مدیریت بحران معنوی (1

ناسب مزا هستند، که یکی از وظایف اصلی مدیران شهر، ایجاد فضاهای ناشی از حضور در این فضاها و اماکن، جلوه های بارزی  از عوامل بحران

 ریزی برای استحاله فضاهای نامطلوب شهری است.و برنامه

ها و طرح های شوراها، مدیران شهر و تصمیم سازان و تصمیم گیران و در فرهنگ سازی: موضوعی است که عالوه بر ملحوظ داشتن آن در برنامه (2

آفرینی نقش شوراهای اسالمی در سامانه های آموزشی،نقشی  نهایت اهل شهر باید به طور دقیق از آن آگاه باشند.  به این ترتیب است که نقش

 اساسی است. 

م یتدوین مبانی نظری: آنچه که فقدان آن در مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری کامال مشهود است، فقدان مبانی نظری ایرانی مبتنی بر تعال (3

ظری باید بتواند آرمان ها، سیاست ها و روش های تحصیل آرمان ها و نقش هر اسالم است، که بتواند پایه طرح ها و برنامه ها قرار گیرد. مبانی ن

عریف ت یک از مردم و مدیران را در این روند معرفی نماید. مبانی نظری بابد بتواند برنامه ریزان و مجریان امور فرهنگی را به سمت ایجاد فضای

ر صورت نبود مبانی نظری ایرانی واسالمی، مبانی نظری و فکری طبیعی است که د شده بر اساس آرمان های جامعه هدایت نماید.

 ماخوذ از بیگانه به ایفای نقش خواهند پرداختو 
معرفی مبانی علمی: موضوع ارتقای آگاهی و دانش آحاد جامعه در مورد مسایل شهری و به تبع آن موضوع آموزش، موضوع های بنیادینی  (2

به این ترتیب، تعریف و تهیه برنامه ای برای ظهور شهر شهرها با آنها در تماس نزدیک خواهند بود.  هستند که به طور معمول شوراهای اسالمی

فکری و  ضایپایدار یا ظهور توسعه پایدار در شهر، نیازمند وجود دو عامل انسان پایدار ) به عنوان برنامه ریز و مجری( و علم پایدار ) به عنوان ف

 این ها که فاقد پایداری الزم باشند؛ تاثیری منفی بر پایداری شهر وتوسعه آن خواهند داشت.  عمل( خواهد بود که هر کدام از

ول ص( روزآمد نمودن تجارب تاریخی و ایرانی )ارائه ی نسخه ی اسالمی آرا و نظریه ها(: باید توجه داشت که با عنایت به تفاوت هایی که در ا5

ن دین، فرهنگ، هنر، معماری، شهرسازی، شرایط اقلیمی و محیطی، موقعیت جغرافیایی، امکانات وارزش ها و مختصات مقوالت و قلمروهایی چو

ان وفنی و اقتصادی در دسترس و عواملی از این دست، بین ملل و حتی بین شهرهای مختلف وجود دارد،  لذا اگر نتوان ادعا کرد که هر شهر، می ت

ت داشتن تعریفی ملی و مناسب خویش از همه موضوع های مرتبط با حیات اجتماعی و مدنی گفت که هر ملت و فرهنگ و کشوری نیازمند در دس

یم ماش می باشد. بطورمثال در ایران توجه به اصول پایدار مد نظر تشکیالت مختلف قرار گرفته است. شهرها به جهت آن که اوال محل استقرار تص

ین گران می باشند، ثانیا به دلیل آن که مهم ترین مصرف کننده منابع طبیعی هستند، ثالثا بیشترگیرندگان و برنامه ریزان و مدیران و محققین و پژوهش

بیعت طفضوالت و آلودگی ها را تولید می کنند، رابعا بزرگترین قربانی توسعه لجام گسیخته صنعت و غافل از نتایج اسف بار آن بر حیات انسان و 

دیگر، شهرها یکی از اصلی ترین مکان هایی هستند که بایستی به روش های مختلف شناسایی و رعایت می باشند، و به دلیل بسیاری ویژگی های 

ر داصول توسعه کمال گرایی که بر وصول نسخه اسالمی توسعه انسانی استوار است را وجهه همت خود قرار دهند. یکی از مهم ترین قلمروهایی که 
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بسیار ارزنده در دگرگونی شرایط حیات به سمت امحاء مشکالت موجود و ارتقاء کیفی حیات برای صورت توجه به این اصول خواهد توانست نقشی 

 حال و اینده ایفا نماید، قلمرو مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر است. 

های جامعه و اداره ه نیازشوند که ضمن پاسخگویی ب هبدیهی است ابزار و مصالحی بایستی بکار گرفت، اعمال اصول اسالمی در مدیریت شهری برای

از مهمترین ملزومات توجه دادن و ( هماهنگی 1شهر بتوانند وفادار ماندن به اصول و ارزش های اسالمی و عدم خدشه به آنها را نیز تضمیمن کند. 

ناب از اجتی انسان، به که در فعالیت هاهدایت کلیه تشکیالت دست اندرکار مدیریت شهر به سمت اتخاد یک رویه واحد و هماهنگ می باشد. 

عملیات مخرب پیشگیری خواهد  اسراف و صرف بجا و صحیح مواد اولیه جامه عمل بپوشاند. وحدت رویه در واقع ، از بسیاری عملیات موازی و یا

موجب بهبود  ارزیابی که ( ابزار3گیری از حمایت های بالقوه آحاد جامعه است. همراه داشتن نیروی جامعه یا بهره آموزش موجب( 2 نمود. همچنین

تجارب جوامع بشری اعم از گذشته و معاصر و مسلمان و غیر مسلمان همواره می تواند ( عبرت گیری  2ی گردد و کیفی و کمی در محیط اجتماعی م

( 5ن ابزار همچنی سب نیز آگاه نماید.انسان را نه تنها در اتخاذ روش های مناسب و موفق یاری رساند، بلکه می تواند او را از نتایج اتخاذ روشهای نامنا

( فناعت و عزت مبین و مروج هویتی 2ای مطلوب و انسانی و تذکردهی انسان و هدایتگری اهل شهر از غفلت و تشویق مردم به حرکت در مسیر جامعه

 باشد.در شهر می که خاص جامعه و افراد است و بسیاری ابزار دیگر که الهام بخش مدیران شهری جهت اعمال اصول اسالمی 

 نتیجه گیری:

ان انسو مبانی آن معماری و شهرسازی مدرن برگرفته از فرهنگ و جهان بینی خاصی است که در دوران رنسانس و بعد از آن وجود داشته است 

-یم مدیریت، ساخت و توسعه شهرشهرها تبیین و تدوین الگوی اسالمی « اسالمی»ترین وظایف شوراهای لذا از اصلی گرایی و سرمایه داری است.

. با دباشد. اسالم فلسفه زندگی است و در نتیجه ابزار، روش و غایت خاص خود را دارد و باید به شیوه ای متمایز با بالد غیراسالمی مدیریت شو

الن و شناسایی و احصاء نیازهای توانند با برنامه ریزی کتوجه به محدودیت اختیارات ناشی از مشکالت اجتماعی و نواقص قانونی شوراها، می

 یمدیریت اسالمی شهر، نسبت به اطالع رسانی و معرفی نیازهای خویش، به سایر سازمانها، موسسات، نهادهای آموزشی و پژوهشی و نهادهای حقوق

  التشان توفیق یابند.و تقنینی اقدام، تا نسبت به بسترسازی مناسب در حوزه فعالیتشان، و کسب همکاری و یاری شوراها در انجام رس

 برخی پیشنهادات:

استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی و حقوقی اصل یکصدم قانون اساسی ) و سایر اصول فصل هفتم قانون اساسی و...( کشور جهت پاسخگویی به  -

و استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی و نیازهای واقعی شهروندان ، شهرداریها و شوراها  و توسعه کارکردها و اختیارات شوراهای اسالمی شهرها 

 حقوقی آن در جهت دستیابی شوراها به جایگاه واقعی و حقیقی خود

 کاستن از نقش مشاوره ای و نظارتی شوراها -

ارج نهادن به شهر به عنوان یک موجودیت مستقل و اعطای مدیریت یکپارچه شهری به شوراها که خود تضمین مشروعیت حکومت مرکزی خواهد  -

 بود.

متقابل بین مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهر. فقدان این وحدت سبب می شود تا هر گروه به راه خود رفته و هر کدام ایجاد وحدت و هماهنگی  -

 در شرایط متفاوت نظر خود را به دیگران تحمیل کنند.
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گی شهری )اعم از مدیریت و برنامه ریزی طراحی( از گذشته ارایه تعریف بومی و نسخه ایرانی از تعابیر و اصطالحاتی که یا در مقوالت زند -

نه با تجارب کاربرد داشته اند و یا اینکه اخیرا از طریق ترجمه ها وارد ادبیات شهرسازی و معماری کشور شده اند. در واقع، برخورد فعال و نه منفعال

 جهانی توصیه می شود.

است و به همین دلیل یکی از وظایف اصلی آن اعالم برنامه ها )اعم از فردی یا گروهی( و شورای اسالمی شهر که منتخب مردم و مرتبط با آنه -

ارتقاء آگاهی جامعه در مورد مبانی تصمیمات خویش است، در این راه باید موضوعات جامعه، شهروند، حقوق شهروندی، مردم ساالری دینی، 

 طور واضح و روشن برای خود و جامعه روشن کرده باشد.نهادهای مردمی و امثالهم را با تمسک به متون اسالمی به 
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